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5G DEEL 4 - RELATIE TUSSEN 5G EN COVID  

 

In deze video gaan we u alle punten presenteren die 5G relateren aan de nieuwe pandemie. Van de meest 

getroffen gebieden, vaccins, tot symptomen, censuur en symboliek.  

 

Dit is de vierde in een 4-video serie over 5G technologie.  

1.- Wat is 5G en hoe beïnvloedt het ons?  

2.- Hoe kunnen we onszelf beschermen?  

3.- Wat is het doel ervan?  

4.- Hoe verhoudt het zich tot de huidige situatie?  

 

Als het interessant voor u is geweest, moedigen wij u aan het te delen, het is belangrijk dat zoveel mogelijk 

mensen worden geïnformeerd.  

 

BEGIN VAN DE VIDEO  

Hallo iedereen en welkom in onze ruimte. Ik ben Estel-la van Pleiadische Kennis. En vandaag gaan we de 

nauwe relatie zien tussen 5G en de coronavirus pandemie. In feite zul je zien dat het zo nauw is, zo veel dat 

het zelfs lijkt dat ze elkaar overlappen. Om te beginnen ga ik een kleine samenvatting maken van een 

studie die is uitgevoerd door Bartomeu Payeras, een wetenschapper, en in deze studie laat hij het verband 

zien dat hij heeft gevonden tussen het coronavirus en 5G, door het aantal besmettingen per 1000 inwoners 

te vergelijken met de locatie van de 5G-antennes. Hij baseert zich gewoon op de objectieve waarneming 

van het verband tussen deze twee, zonder in te gaan op de oorzaak ervan, en de mogelijke symptomen die 

erin kunnen schuilen, die ermee verband houden. In feite zegt hij dat de manier waarop hij zou kunnen, wat 

zou ontbreken om te kunnen aantonen of er werkelijk een relatie is tussen 5G en het coronavirus, zou zijn 

om voor een preventieve periode de verbinding met de 5G antennes te verbreken, en te kunnen observeren 

of mensen nog steeds symptomen vertonen Er zijn nog steeds ongemakken, als er nog steeds patiënten 

zijn, maar aangezien dit we weten dat het niet zal gebeuren, nou ik ga u de resultaten laten zien die hij 

heeft bereikt.  

 

 
 

Eerst zien we hoe deze kaart de 10 landen toont met de meeste coronavirus besmettingen en dat ze 

allemaal 5G straling hebben.  
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Hier zien we de landen met de meeste besmettingen binnen Europa, die allemaal 5G-technologie hebben.  

 

 
 

En u kunt zien, bijvoorbeeld, in Portugal en Griekenland zijn het super lage aantallen wanneer er geen 

gebruik is van 5G en aan de andere kant, in Spanje en Italië wordt een veel hoger aantal gezien. In feite 

hebben ze 220% meer infecties.  

 

 
 

Hier op deze kaart, hierboven zie je de steden met antennes en 5G. En daarnaast de besmettingskaart. Dus, 

in Milaan kun je heel groot zien... Torino. En we kunnen zien dat het vrij veel overeenkomt met de meest 

besmette gebieden.  

Dit beeld is van slechte kwaliteit, maar u kunt zien dat steden met 5G de zwarte stippen zijn en de 

coronavirus infecties de rode stippen. En dit is gewoon binnen Spanje. En u kunt het zien in grote steden 

zoals Madrid, Logroño, zoals Pamplona, want alles is praktisch gesproken om te zeggen dat het in hetzelfde 

gebied is. 
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(Bovenstaande is de tekst van de video, maar wegens de slechte kwaliteit van de kaarten heb ik ze 

vervangen door kaarten die duidelijker zijn. In de bovenste de verspreiding en hoeveelheid van 5G 

antennes, en in de onderste de locatie van de besmette van coronavirus. Toni Ruiz)  

 

 
 

En hier, specifiek Barcelona hoofdstad. Zoals we hebben gezegd, de verhouding van het aantal infecties per 

1000 inwoners en 5G. En je kunt zien hoe het is zeer, zeer merkwaardig, dat de 5G dekkingsgebied is het 

beeld aan de linkerkant in het blauw dat we zien dat deze curve met de antennes doet als dit. En de vleugel 

van het beeld aan de rechterkant hebben we de gevallen van inspectie van het coronavirus dat, vreemd 

genoeg, doet bijna vrijwel dezelfde manier.  
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En hier, nou ja, een beetje meer generiek over de Verenigde Staten, kunt u zien de nummers in het blauw 

zijn het aantal 5G antennes. En in Canada en Mexico, zoals u kunt zien, is dat er niet. En in Canada zijn de 

aantallen veel lager.  

 

 
 

En als we nu naar Afrika gaan, wel, je kan zien hoe Europa Spanje heeft, bijvoorbeeld, 13,3 en 2 antennes. 

In Roemenië zijn ze ook gezien, in Irak, in Oman, maar in heel Afrika zijn er geen gevallen van het 

coronavirus en dat komt omdat het geen antennes heeft zoals u kunt zien in de hele 5G-kaart, maar Zuid-

Afrika heeft er wel 3 en is het land dat het meest besmet is met het coronavirus heeft gepresenteerd. Ik heb 

u gewoon een samenvatting gemaakt, ik laat u in de beschrijving van de video de link waar u toegang kunt 

krijgen tot de volledige studie van deze wetenschapper, en ik raad u aan die te bekijken omdat ik geloof dat 

hun resultaten zeer geslaagd zijn.  

 

HOE KAN ER DAN BESMETTING ZIJN IN 5G ZONES?  

Wel, als u zich afvroeg hoe het kan dat landen die 5G nog niet officieel hebben ingevoerd, toch besmetting 

vertonen, en dat is, wel, deze informatie wordt verstrekt door het Taygetean ras die van de Pleiaden komen 

via hun contactpersonen ( Despejando Enigmas en Cosmic Agency) En het goede is dat over deze gevallen 

van coronavirus in landen zoals, bijvoorbeeld, Latijns-Amerika, omdat zij ontdekten dat met het gebruik van 

drones 5G wordt bestraald via ballonnen. En u kunt dit zelf opzoeken, bijvoorbeeld op het internet, in 

Google, in Wikipedia, in andere bronnen, en het heet het Loon-project, dat toegang tot het internet biedt in 

landelijke en afgelegen gebieden, met behulp van grote heliumballonnen. Loon, gelegen in de stratosfeer, 

op een hoogte van ongeveer 20 km, om een 5G snelheid overhead draadloos netwerk te creëren. Vreemd, 

hè? Dat juist op het platteland, in plaats van te voorzien in, nou ja, een meer basis internet, ze al de meest 

geavanceerde 5G krijgen, toch?  

 

 
 

Wel, ik heb nu gedaan, dit wetende, denken we dat deze ballonnen misschien diegene zijn die gezien 

werden toen het leek dat er massale waarnemingen waren en dat er een aantal ballen werden gezien, die 

van over de hele wereld werden gezien alsof het was alsof ze ontploften? Nou, toen ze inzoomden, leek het 

alsof er ballen waren die groot werden. Dit zou natuurlijk verder onderzocht moeten worden, maar dit zou 

kunnen zijn wat er gezien werd.  
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Maar afgezien daarvan moet ook worden gezegd dat op plaatsen waar 5G officieel niet bestaat, zoals in 

Zwitserland of andere landen, niet wordt gezegd dat deze technologie al heel lang militair wordt gebruikt. 

Dus, hoewel het niet aan de bevolking wordt gegeven, is het al geïmplementeerd en wordt het gebruikt, 

omdat in geheime militaire operaties van het leger om met elkaar te communiceren, tussen die apparaten 

en met geautomatiseerde apparatuur en in feite, in de vorige video waarin ik uitlegde dat het 5G was, dat je 

al kon zien dat deze technologie militair wordt gebruikt om demonstraties, concentraties van mensen te 

verspreiden en dit zou verklaren waarom sommige regio's die afgelegen zijn of die laten zien dat ze het niet 

gebruiken, omdat ze nog steeds gevallen van coronavirus hebben. Militair gebruik, zoals ik al zei, via 5G is 

al enige tijd in gebruik, maar het is vanaf eind 2019 op grote schaal in gebruik genomen.  

 

ZIJN DE SYMPTOMEN VAN ELEKTROMAGNETISCHE STRALING VERGELIJKBAAR MET DIE VAN 

COVID 19? 

En nu gaan we zien welk verband er is, welke overeenkomsten er zijn tussen de symptomen van degenen 

die ziek zijn of getroffen door het coronavirus en straling. En we zullen zien dat eerst de symptomen 

helemaal niet verschillen van de seizoensgriep, maar dan wordt het een sterke griep zoals SARS of iets 

dergelijks, en het is de straling die dezelfde symptomen geeft. (Bron: Despejando Enigmas and Cosmic 

Agency) Eerst begint het te interfereren met de frequentie van de elektronen in de zuurstofmolecule die 

beginnen te vibreren en te roteren omdat ze frequentiesynchronisatie hebben met de elektromagnetische 

straling van de 60 MHz (Vertaler: Ze bedoelt waarschijnlijk 60GHz) banden, wat hetzelfde is als 5G. Met 

andere woorden, zuurstof verliest elektronen, lost op, of bindt zich gewoon niet meer chemisch met 

hemoglobine, waardoor hypoxie ontstaat. Dan kan de persoon niet meer ademen en probeert hij zuurstof 

binnen te krijgen, en de dokters verwarren dit met een longontsteking. Dan beginnen de longen zich te 

vullen met exosoom-rijke vloeistof die voor het virus wordt aangezien. Het wordt ook gekenmerkt door te 

beginnen met een droge hoest, zonder slijm, en daarom is het heel gemakkelijk om het te verwarren met 

stralingsvergiftiging, zowel ioniserend als elektromagnetisch, met de symptomen van griep. En, in feite, zijn 

veel mensen gestorven alsof ze hoogteziekte hadden, wat in feite komt doordat ze niet kunnen ademen. En 

het is dat 5G zuurstof uit elke atmosfeer verwijdert, waardoor alles op zijn pad wordt gedood, niet alleen 

mensen, maar ook dieren, zoals bijvoorbeeld duizenden vogels zijn zien vallen in Australië of in andere 

landen. Onderzoeker David Ike beweerde ook hetzelfde, dat een arts in New York de longen van besmette 

mensen onderzocht en hij constateerde dat het was alsof ze zich op een hoogte van 30.000 voet bevonden. 

En dat was ook zo, alsof er druk in de cabine was die verdween en dan verdween ook de zuurstof en dan 

stierven ze langzaam door dit gebrek aan zuurstof. Net als dat mensen met dit zuurstofgebrek in 

ziekenhuizen liggen, worden er beademingsapparatuur gebruikt. Welnu, deze informatie is zeer belangrijk 

omdat we nu zullen zien dat ze ook door Taygeta werd gepresenteerd en wat zij zeggen is dat patiënten 

uiteraard wel zuurstof nodig hebben omdat ze die niet kunnen opnemen, hun lichaam kan die zuurstof niet 

meer opnemen, maar dat beademingsapparatuur in dit geval schade toebrengt aan de longen. De longen 

gaan kapot omdat het weefsel binnenin wordt vernietigd door celnecrose veroorzaakt door gebrek aan 

zuurstof. Vervolgens dwingen ze de longen om kunstmatig uit te zetten en samen te trekken, waardoor 

weefselscheuren, zweren en bloedingen ontstaan die nog meer schade veroorzaken, waardoor de 

longblaasjes verstopt raken. Wat dus alleen in sommige gevallen moet worden gedaan, is de zuurstof in de 

beademingsapparatuur verhogen, omdat deze toch afneemt, omdat de persoon zou kunnen sterven, en de 

beademingsapparatuur op het minimum zetten. Dit is het advies dat ze niet hebben gegeven.  

 

WAAROM GEEFT DE TEST OP COVID 19 ZOVEEL POSITIEVE UITSLAGEN?  

Welnu, nu gaan we zien wat de tests die op de bevolking worden uitgevoerd detecteren om te zien of ze 

besmet zijn met het coronavirus of niet. Dus deze test detecteert bepaalde strengen genetisch materiaal die 

aanwezig zijn, voor wanneer het lichaam onder veel stress staat of wanneer je de griep hebt of wanneer je 

stralingsvergiftiging hebt. Dus bij deze test, heb je het ene wel en het andere niet, dan merk je het verschil 

niet, en hier wordt genegeerd dat het door straling veroorzaakt kan worden en wordt als vanzelfsprekend 

aangenomen dat het de griep is en wat natuurlijk gebeurt, nou dat de 90% van de mensen dit genetisch 

materiaal al in hun lichaam hebben. En dat is de reden waarom er zoveel positieve resultaten worden 

geboekt en op zo'n grote schaal. 

 

IS ER COVID 19?  

Nu gaan we zien wat het virus werkelijk is of, beter gezegd, dat het er niet allemaal is wat door zoveel 

artsen en de media wordt nagestreefd. Deze informatie is al door meerdere artsen uit verschillende delen 

van de wereld gegeven. Een geval van hen zou bijvoorbeeld Dr. Ana María Oliva zijn, of dit is ook de 

informatie die de Taygeteanen ook hebben gegeven. Dus wat je moet begrijpen is dat het virus deel 

uitmaakt van de natuurlijke mechanismen van de cel. Ja, het is aanwezig in het lichaam, maar we gaan zien 

wat het precies doet: Ten eerste slaat het alarm bij andere cellen, waarbij het ook genetische informatie 
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doorgeeft over de aard van dit alarm. Het is als een communicatiecode. Dan scheidt het de opgehoopte 

giftigheid binnen de cel uit om te proberen te overleven. En dit is het gevolg van het probleem, niet de 

oorzaak. Dat wil zeggen, het is omgekeerd. Dan nemen de dokters deze code die de cellen gebruiken om 

met elkaar te communiceren dat het lichaam het nodig heeft, omdat sommige voedingsstoffen of andere die 

identificeren met het virus, terwijl in werkelijkheid het probleem is dat de persoon al ziek is, maar dit is niet 

de oorzaak. Dr. Tho as Cowan heeft hetzelfde verklaard, hij zegt dat virussen gewoon de uitdrukking zijn 

van een vergiftigde cel. Virussen zijn stukjes DNA, RNA, of andere proteïnen die uit de cel zijn gestoten. Zij 

manifesteren zich wanneer de cel vergiftigd is, maar zij zijn niet de oorzaak van iets. De cellen zijn 

vergiftigd en ze proberen zichzelf te reinigen, waarbij ze afvalstoffen uitscheiden die wij virussen noemen.  

 

WAAROM WILLEN ZE NU HET VERPLICHTE VACCIN OPLEGGEN?  

Welnu, we gaan nu onderzoeken waarom er zoveel belangstelling is voor het opleggen van verplichte 

vaccins voor iedereen. En dat is dat vaccins zware metalen bevatten die de reactiviteit van het lichaam op 

elektromagnetisme verhogen en dat is dan wat ons doodt, het is een inenting. Bovendien bevatten sommige 

vaccins ook nanotechnologie, zoals het geval zou zijn met dit specifieke vaccin voor coronavirussen die 

celgrote nanochips hebben die kunnen worden bestuurd door kunstmatige intelligentie via 5G-technologie. 

Zie je wel? Hoe alles met elkaar samenhangt. Dus, in staat zijn om de drager ziek te maken of te doden van 

de persoon die deze chip heeft. Ik bedoel, dit vaccin. Dus, Bill Gates en Big Pharma zijn degenen achter dit 

programma en ze zijn natuurlijk volledig op de hoogte, en het is bewezen dat de niet-gevaccineerde 

bevolking 400% gezonder is dan de bevolking die dat wel is. En, bijvoorbeeld, het griepvaccin bevat al dit 

slimme nanopoeder dat in dit vaccin aanwezig is. En het is dat mensen, veel mensen die sterke reacties 

hebben, nu met dit virus, met het coronavirus, omdat het is gepresenteerd dat ze waren ingeënt tegen 

griep. Dus, eigenlijk is het virus een reactie van dit nanopoeder dat wordt geactiveerd door 5G met een 

vermogen van 60 GHz. En de chemtrails ook, want ze spuiten dit op ons, maar het is onvoldoende om een 

reactie uit te lokken in het lichaam van mensen en daarom is het zo belangrijk dat het verplichte vaccin 

wordt ingevoerd.  

 

WAAROM IS SOCIALE DISTANTIE ZO BELANGRIJK?  

En nu gaan we de reden zien van de sociale distantie die, zoals jullie allemaal weten, wel, in principe mag je 

het huis niet verlaten, maar als je moet gaan om belangrijke boodschappen te doen, om te kopen, worden 

mensen gevraagd om een minimale afstand te houden van 1m, 1m en een half tot 2, oké, wel, laten we zien 

dat dit ook zijn uitleg heeft in verband met 5G. (Bron: Despejando Enigmas en Cosmic Agency) En het ding 

is, goed, ze vragen ons dit zodat beetje bij beetje het wordt een gewoonte, en het is zo dat de satellieten 

kunnen lezen van de chips die zullen worden geïmplementeerd op de bevolking, en de satelliet als we heel 

dicht bij sommige mensen tussen de anderen, het kan niet goed identificeren van de grenzen van mensen 

(vertaler: kan niet goed onderscheiden een persoon van een ander) Dus ze willen dat het wordt genomen 

als gebruikelijk.  

 

WAAROM ZOVEEL CENSUUR VAN 5G-COVID?  

Later zou een ander bewijs voor mij de grote censuur zijn waarin we ons op dit moment bevinden, namelijk 

dat, nou ja, in het begin alle video's die over het coronavirus spraken en die niet van de officiële media 

waren, werden gecensureerd, maar nu worden al die video's gecensureerd die 5G in verband brengen met 

het coronavirus. En dat ze het zo doen, wel, het rechtvaardigt voor mij wat er achter zit dat ze willen 

verbergen. Ze willen niet dat mensen de link leggen, omdat ze anders deze informatie vrij zouden laten 

circuleren.  

 

NIEUWSGIERIGHEID: SYMBOOL "OPSLUITING"  

En, wel, tenslotte een detail dat ik heb waargenomen gewoon omdat het me een curiositeit lijkt, ik heb geen 

rechtvaardiging of zo, gewoon goed, een waarneming die ik heb gedaan. En het is dat, als je kijkt naar het 

symbool, om het te zeggen in een vorm van coronavirus of van de mensen die thuisblijven, van opsluiting is 

het een regenboog. 
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Ik ken de officiële versie van waarom het deze regenboog is, maar als je goed kijkt, is er ook een boek dat 

van Arthur Firstenberg is, genaamd The Invisible Rainbow, en dat is dat dit boek de inzet van elektriciteit in 

onze beschaving volgt met de interactie met levende wezens vanaf het begin van de ontdekking ervan in 

1750 tot heden. En zoals ik al zei, vreemd genoeg verwijst de titel naar het hele elektromagnetische 

spectrum, inclusief de kleuren van de regenboog, maar ook naar alle onzichtbare frequenties zoals 

radiofrequentie of de velden die rond geleiders worden opgewekt. Welnu, het leek mij merkwaardig omdat 

ons, zoals u weet, altijd voor de neus wordt gehouden wat er werkelijk is, maar het is als een spel van 

symboliek en vaak beseffen we het niet. Dus ik denk dat er hier ook een achtergrond kan zijn. Gewoon als 

een curiositeit.  

 

"Dit zijn de ziekten van de beschaving, die wij ook hebben toegebracht aan onze dierlijke en plantaardige 

buren, ziekten waarmee wij leven vanwege de weigering de kracht die wij hebben aangewend te erkennen 

voor wat zij is. De 60-cycli stroom in onze huisbedrading, de ultrasone frequenties in onze computers, de 

radiogolven in onze televisies, de microgolven in onze mobiele telefoons, dit zijn slechts vervormingen van 

de onzichtbare regenboog die door onze aderen stroomt en ons in leven houdt. Maar we zijn het vergeten. 

Het is tijd dat we het ons herinneren." - Arthur Firstenberg  

 

Maar hé, dit is alles wat ik u vandaag wilde presenteren. Ik hoop dat u het interessant vond en dat u wat 

twijfels hebt kunnen wegnemen, of wat nieuwe informatie hebt kunnen vinden. Hartelijk dank en zoals altijd 

tot ziens in de volgende video. Bartomeu Payeras, wetenschappelijke studie:  

 

Bartomeu Payeras, wetenschappelijke studie:  

https://www.youtube.com/watch?v=h5E2trmb8Wc&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0HEXI6c1wtyFB0jvCkpa9

NnK_grqFLnTmF0jBKa4j4Srobz8_SK2ib9nI & app = desktop  

    

Vertaler: hier is een link naar de pdf van het hierboven genoemde boek 'De Onzichtbare Regenboog': 

https://betterness.com/wp-content/uploads/TheInvisibleRainbow.pdf  
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